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ΤΕΕΒΣ: 8.13.3.3  2 Νοεμβρίου  2018 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 
 
 

Δημοςίευςη Εβδομαδιαίων Κοινοποιήςεων τησ ΕΕ 
για μη Αςφαλή Προϊόντα που Γνωςτοποιοφνται ςτο φςτημα Gras-Rapex 

 
 

Δελτίο 44 (29/10/2018 – 04/11/2018) 
 
Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, 
Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ, ωσ αρμόδια αρχι ςτθν Κφπρο για τθ λειτουργία και 
διαχείριςθ του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Ταχείασ Ανταλλαγισ Πλθροφοριϊν για 
Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πλθροφορεί τουσ καταναλωτζσ ότι τθν 
εβδομάδα που αρχίηει ςτισ 29/10/2018 (GRAS-RAPEX – Report 44) ζχουν κοινοποιθκεί ςτο 
Σφςτθμα 39 προϊόντα που παρουςιάηουν κίνδυνο για τθν υγεία και τθν αςφάλειά τουσ. Τα 
προϊόντα αυτά εντοπίςτθκαν ςτισ αγορζσ διαφόρων κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ και ςτθ ςυνζχεια κοινοποιικθκαν ςτο Σφςτθμα GRAS-RAPEX. 
 
Οι καταναλωτζσ μποροφν να ενθμερωκοφν για τα επικίνδυνα προϊόντα ςτθν ιςτοςελίδα 
τθσ ΥΠΚ ςτθ διεφκυνςθ www.consumer.gov.cy.  
 
Τα 39 προϊόντα κατανεμικθκαν για ςκοποφσ ελζγχου τθσ αγοράσ ωσ ακολοφκωσ:  
 

 Είκοςι τρία (23) ςτθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι. 
 Ζξι (6) ςτο Τμιμα Οδικϊν Μεταφορϊν. 
 Πζντε (5) ςτο Τμιμα Φαρμακευτικϊν Υπθρεςιϊν. 
 Τρία (3) ςτο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 
 Δφο (2) ςτο Τμιμα Ηλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν. 

 
Τα προϊόντα που αφοροφν τθν Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι κακϊσ και οι 
αντίςτοιχοι ςυνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.  
 
 
 
 

http://www.ec.europa.eu/rapex
http://www.ec.europa.eu/rapex
http://www.consumer.gov.cy/
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

1 Βρεφικό ςετ ροφχων, μάρκασ Zhuzhu Rabbit, με 
άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
  

2 Ξφλινεσ κουδουνίςτρεσ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλα  5259028.35, 5259028.67 και 
5259028.89, με γραμμοκϊδικεσ 
19022013776157, 19022013776157 και 
19022013776157  αντίςτοιχα και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από τισ 
κουδουνίςτρεσ. 
 

 

3 Καδζνα ςτιριξθσ πιπίλασ, μάρκασ BIECO, 
μοντζλα 23021862 και 23021029, με 
γραμμοκϊδικεσ 4005544218627 και  
4005544210294 αντίςτοιχα και με χϊρα  
καταςκευισ τθν Γερμανία. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι ενςφινωςθ ςτο 
λαιμό του παιδιοφ λόγω του ςχιματοσ και του 
μεγζκουσ τθσ. 
 

 

4 Φωτεινόσ δείκτθσ λζιηερ με μπρελόκ, μάρκασ 
CP, μοντζλο NO: 15441 / 101240 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτην όραςη από τθν υψθλι 
ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι πθγι 
λζιηερ.  
 

 

5 Παιδικό ρολόι χεριοφ, άγνωςτθσ μάρκασ και 
χϊρασ καταςκευισ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ των 
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται χωρίσ τθν 
χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν ταυτόχρονθ 
εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το άνοιγμα του 
καλάμου των μπαταριϊν. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

6 Παιχνίδι ςε μορφι τηελ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο  205AO1791 LG IMPORTS/CY-0052753 
CHYK Sarl, με γραμμοκϊδικα 541324709164 και 
με χϊρα καταςκευισ  τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 
 

 

7 Φωτεινόσ δείκτθσ λζιηερ με μπρελόκ, μάρκασ 
ZK, μοντζλο ZK-9110, με γραμμοκϊδικα 
786311428893 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτην όραςη από τθν υψθλι 
ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι πθγι 
λζιηερ.  
 

 

8 Φωτεινόσ δείκτθσ λζιηερ ςε μορφι πζνασ, 
άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο FX686, με κωδικό 
20710415 και με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτην όραςη από τθν υψθλι 
ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι πθγι 
λζιηερ.  
 

 

9 Καλάκα μεταφοράσ βρεφϊν, μάρκασ BabyDan, 
μοντζλο Cuddle Nest, κωδικοφσ 1338-2920 ,  
1338-7820 και 1339-00, με γραμμοκϊδικεσ 
5705548035709, 5705548035709 και  
5705548035716 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ του παιδιοφ λόγω 
ελαττωματικισ καταςκευισ τθσ καλάκασ. 
 

 

10 Πλαςτικι κουδουνίςτρα, μάρκασ Funny Baby 
Toys, μοντζλο U906T, με γραμμοκϊδικα 
5901811106446 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του παιδιοφ από τθν 
παρουςία αιχμθρϊν άκρων ςτθν κουδουνίςτρα. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

11 Παιχνίδι ςετ αςτυνομίασ, μάρκασ KIG, μοντζλο 
No 301/4226, κωδικό 19233, με γραμμοκϊδικα 
4250052690001 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
βεντοφηων που αποςπϊνται από τα βζλθ. 
  

12 Μαλακό παιχνίδι ςε μορφι χελϊνασ, μάρκασ 
Liniex ApS, μοντζλο 171209, με γραμμοκϊδικα 
5713396500553 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο 
παιχνίδι. 
 

 

13 Μαλακό παιχνίδι, μάρκασ Liniex ApS, μοντζλο 
50056, με γραμμοκϊδικα 5713396500560 και 
με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο 
παιχνίδι. 
 

 

14 Μαλακό παιχνίδι, μάρκασ Hui Chen, μοντζλο 
865-805, με γραμμοκϊδικα 6920182148052 και 
με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο 
παιχνίδι. 
  

15 Μαλακό παιχνίδι ςε μορφι παγωτοφ, άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο  802708-34 και με άγνωςτθ 
χϊρα καταςκευισ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

16 Μαλακό παιχνίδι, άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο 
802708-38, με γραμμοκϊδικα 5707955029531 
και με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο 
παιχνίδι. 
  

17 Μαλακό παιχνίδι, μάρκασ ORB TM, μοντζλο 
51501-00-R0 2321729 και με χϊρα καταςκευισ 
τον Καναδά. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο 
παιχνίδι. 
 

 

  18 Μαλακό παιχνίδι, μάρκασ Hui Chen, μοντζλο 
862-802, με γραμμοκϊδικα 6920182148021 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο 
παιχνίδι. 
 

 

19 Παιχνίδι ςε μορφι τηελ, μάρκασ Coppenrath 
Verlag, με γραμμοκϊδικα 4029753141095 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 
 

 

20 Μαλακό παιχνίδι, μάρκασ Amigazone, μοντζλο 
SCY 80105105 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο 
παιχνίδι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

21 Μαλακό παιχνίδι, μάρκασ Dingxu’s store, 
μοντζλο 894968 H11-02-34-1 + 802708-61 και 
με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο 
παιχνίδι. 
  

22 Μαλακό παιχνίδι, μάρκασ Good Buy Mall, 
μοντζλο LI70801007 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςτο 
παιχνίδι. 
  

23 Παιδικό ψθλό καρεκλάκι, μάρκασ FLEXA, 
μοντζλο 82-10020-1, με γραμμοκϊδικα 
5706459060217 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Δανία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από πικανι πτϊςθ του 
παιδιοφ λόγω αςτάκειασ τθσ καρζκλασ. 

 
 

ΤΣΑΕΙ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ 

Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, είναι πικανό να βρίςκονται ςτθν αγορά τθσ Κφπρου 
και να απειλοφν άμεςα τθν υγεία και αςφάλεια των καταναλωτϊν και κυρίωσ των 
παιδιϊν. Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι ζχει ιδθ αρχίςει εντατικοφσ ελζγχουσ τθσ 
αγοράσ για τυχόν εντοπιςμό των προϊόντων. Στθν περίπτωςθ που εντοπιςκοφν τζτοια 
προϊόντα κα προχωριςει με δζςμευςθ και απόςυρςθ τουσ.    
 
Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι καλεί τουσ ειςαγωγείσ, διανομείσ, πωλθτζσ ι 
καταναλωτζσ που τυχόν κατζχουν τζτοια προϊόντα να ςταματιςουν αμζςωσ τθν διάκεςθ ι 
τθ χριςθ τουσ και να ειδοποιιςουν  τθν Υπθρεςία. 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ ι για υποβολι καταγγελίασ οι καταναλωτζσ μποροφν να 
επικοινωνοφν με τθν Υπθρεςία μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ (www.consumer.gov.cy) ι ςτα 
τθλζφωνα: 

 Γραμμι Καταναλωτι 1429 

 Κεντρικά Γραφεία Λευκωςίασ 22200930, 22200923 και 22200925  

 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεςοφ 25819150 

 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 

 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακασ /Αμμοχϊςτου  24816160 

http://www.consumer.gov.cy/
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Σθμειϊνεται ότι τα προϊόντα που αναφζρονται ςτισ εβδομαδιαίεσ κοινοποιιςεισ του 
ςυςτιματοσ RAPEX, είτε ζχουν εντοπιςκεί από τισ αρμόδιεσ αρχζσ κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν κρικεί ωσ μθ αςφαλι, με αποτζλεςμα να απαγορευκεί θ 
διάκεςι τουσ ςτθν αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, ζχοντασ εντοπίςει κάποιο δυνθτικό 
κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουςιάςουν, ζχουν προβεί ςε εκελοφςια απόςυρςι τουσ 
από τθν αγορά και ανάκλθςι τουσ από τουσ καταναλωτζσ. Η απαγόρευςθ διάκεςισ τουσ 
ςτθν αγορά μπορεί να αρκεί ςτισ περιπτϊςεισ που πικανι τροποποίθςι τουσ δυνατό να 
τα καταςτιςει αςφαλι. 
 


